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Is uw lucht binnen
beter dan buiten?
ventileren en verluchten is een must

 ▪ sorteren kunt u leren: gft en textiel uitgebreid

 ▪ werken van nutsmaatschappijen: stap voor stap

 ▪ wij doen uw boodschappen
binnenin

afvalkalender
2019
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extra markt
op 18 december

Kuiert u ook zo graag over de Zoerselse markt? Dan is dit uw ge-
luksmaand, want op dinsdag 18 december is er namelijk een extra 
markt. Goed nieuws voor u, want dit betekent een extra dag om ca-
deautjes voor de feestdagen aan te schaff en. De marktkramers ver-
wachten u tussen 8 en 12.30 uur in de Kerkstraat en Voorne.

Let wel: deze markt vervangt de markt van 1 januari! Dan is er dus 
geen markt.

We herinneren u er graag nog even aan dat er geen gemotoriseerd 
verkeer over de markt mag rijden, en dit tussen 6.30 en 14 uur. Neem 
dus bij voorkeur uw fi ets. U kunt hem kwijt aan de fi etsenstalling 
aan de pastorij of aan de Kortestraat.

MEER WETEN?
Hilde Bourbon
T 03 2980 9 48
hilde.bourbon@zoersel.be

geen markt op 1 januari

december 2018
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 ■ IN ‘T KORT

sluitingsdagen eindejaarsperiode 
noteer alvast deze data

Houd tijdens de kerstvakantie rekening met deze sluitingsdagen:
▪ Het administratief centrum zal gesloten zijn op:

- 25, 26 december en 1 januari
- 24, 31 december, 2 en 8 januari vanaf 12.30 uur

▪ Het Zonneputteke (onderhoud infrastructuur) is gesloten op:
- 25, 26 december en 1 januari
- 24, 31 december, 2 en 8 januari vanaf 12 uur

▪ De bibliotheken sluiten hun deuren op:
- 25, 26 december en 1 januari
- 24 december, 2 en 8 januari vanaf 12 uur
Op dinsdag 31 december is enkel de bib van Zoersel open (tot 12 
uur) en kunnen de kleinsten onder u er gaan nieuwjaarszingen.

▪ Het kringlooppark is gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en 
1 januari.

MEER WETEN?
onthaal
T 03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be

feestbusticket
feest zonder zorgen 

De feestbussen van De Lijn 
rijden opnieuw uit op oude-
jaarsnacht (vanaf 18 uur). Ze 
maken de verbinding tussen 
onze deelgemeenten en Mal-
le. Het feestbusticket is enkel 
verkrijgbaar als sms-ticket en 
vraagt u - vóór 30 december - 
online aan via www.zoersel.
be/feestbusticket. Na registra-
tie krijgt u een mail voor de 
activatie ervan. Er kunnen vier 
personen geregistreerd wor-
den op één gsm-nummer. Het 
ticket is gratis, maar uw provi-
der rekent u wel een kost aan 
van 0,15 euro.

MEER WETEN?
jeugd
T 03 2980 9 06
jeugd@zoersel.be
www.zoersel.be/feestbusticket
www.delijn.be/oudejaar

zangertjes
nieuwjaarke zoete

Heel wat van onze jongste 
Zoerselaartjes kijken er al een 
heel jaar naar uit: het nieuw-
jaarkezoetezingen op 31 de-
cember. Die dag geven ze het 
beste van zichzelf in ruil voor 
een centje of iets lekkers. In 
de voormiddag (van 8 tot 12 
uur) wordt er vooral gezon-
gen op de Handelslei/Kapellei 
en op een klein stukje van de 
Zoerselsteenweg. Onze poli-
tiemensen en gemachtigde 
opzichters/signaalgevers zor-
gen ook dit keer voor de veilig-
heid op de kruispunten om de 
kinderen over te laten. Zorg er 
dus voor dat uw kinderen en-
kel oversteken aan de beveilig-
de oversteekplaatsen.

MEER WETEN?
onthaal
T 03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be

vuurwerk
denk twee keer na!

Er geldt een algemeen verbod 
om vuurwerk af te steken in 
Zoersel. Op oudejaarsavond 
kan het uitzonderlijk wel, op 
voorwaarde dat:
- u het enkel doet tussen 23.30 

en 0.30 uur;
- én u hiervoor de toestem-

ming van de burgemeester 
hebt. Die toestemming aan-
vragen doet u vóór 26 de-
cember via vera.janssen@
zoersel.be. Vermeld zeker 
uw naam, adres, rijksregis-
ternummer en de plaats/het 
adres waar u het vuurwerk 
wilt afsteken.

MEER WETEN?
Vera Janssen
T 03 2980 7 32
vera.janssen@zoersel.be

Warmste Week
“roskes” for life

Rosse muntjes doen soms ver-
velend. Ze kruipen tussen uw 
autozetels of liggen al jaren te 
verpieteren achterin de kast. 
Veel van die rosse muntjes blij-
ven uiteindelijk ongebruikt. 
Dat terwijl België met een 
tekort kampt, want er wor-
den geen één en twee euro-
centjes meer bijgemaakt. De 
bibliotheek van Zoersel heeft 
de geknipte oplossing: in de 
drie bibliotheken zal er heel de 
maand december een spaar-
pot van de Warmste Week 
staan. Tot kerstavond kunt u 
hier uw rosse centjes in kwijt 
(briefj es zijn natuurlijk ook 
welkom). Laat al dat kleine, 
vervelende grut dus niet nut-
teloos rondslingeren, maar 
schenk ze aan het goede doel!

MEER WETEN?
Surf voor alle acties in Zoersel 
naar https://dewarmsteweek.
stubru.be/acties. 
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U staat voor uw gft-bak en vraagt zich af of u de resten op uw bord er wel mag inkieperen. Of 
u twijfelt of u die versleten trui wel in de zak voor de textielophaling mag steken. Deze situ-
aties kent iedereen wel. De sorteerregels zijn niet altijd even helder, maar daar werd iets aan 
gedaan. Vanaf januari 2019 wordt gft en textiel sorteren alvast iets makkelijker.

versleten textiel is waardevol
In het verleden kon u enkel herbruikba-
re kledij en schoenen meegeven met de 
textielophaling. Oude en kapotte zaken 
verdwenen in de restafvalzak. Toch kan 
versleten textiel nog waardevol zijn voor 
recyclage. Dus werden ook voor deze af-
valfractie de sorteerregels aangepast. Dit 
betekent dat er nu ook versleten kleding, 
schoenen, handdoeken, lakens en andere 
stoff en worden ingezameld.

afvalophaling bij winterweer 
Gladde straten of sneeuwbuien kunnen 
de afvalophaling fl ink in de war sturen. 
IGEAN probeert in zo’n situatie altijd om 
bij zoveel mogelijk woningen langs te 
gaan. Wanneer het echter niet meer op 
een veilige en verantwoorde manier kan 
verlopen, kan de intercommunale beslis-
sen om de afvalophaling stop te zetten.

Een extra ophaalronde is helaas niet altijd 
mogelijk. IGEAN regelt de afvalophaling 
in een dertigtal gemeenten. Zij volgen een 
zeer strikte planning, waarbij alle ophaal-
wagens dagelijks andere trajecten rijden 
en dus niet onmiddellijk kunnen vrijge-
maakt worden voor een inhaalronde. 
Werd uw afval op een winterse dag niet 
opgehaald, dan vragen wij u om het terug 
binnen te nemen en dit bij de volgende op-
haling opnieuw aan te bieden.Kijk voor ex-
tra info over afvalophaling bij winterweer 
ook zeker op https://milieuenveiligheid.
igean.be of www.zoersel.be.

nu ook vlees- en visresten bij gft
Tot vandaag zijn vlees- en visresten eigen-
lijk niet toegestaan in uw gft-bak, maar 
vaak belanden deze zaken wel bij het gft. 
Na grondig onderzoek besliste de Vlaamse 
overheid om de regels aan te passen.

Vanaf januari 2019 mag u de volgende za-
ken bijkomend in uw gft-bak gooien:
- vlees- en visresten (géén slachtafval, 

beenderen en graten)
- vaste zuivelproducten (bv. kaas)
- eieren, eierschalen
- broodresten

Let wel, om plastic in het milieu verder te 
beperken, horen theezakjes en koffi  epads 
niet meer bij het gft. Ze kunnen immers 
kunststoff en bevatten. Meer informatie 
over wat wel en niet bij het gft mag, vindt 
u ook in de Recycle app (zie kader).

RECYCLE APP
De meeste Vlamingen zijn tegenwoordig 
bewust bezig met afval sorteren. Helaas 
is er nog heel wat verwarring, waardoor 
er elke dag toch nog afval op de foute 
plek belandt. Voor wie vaak twijfelt, heeft 
Fostplus de perfecte oplossing: de Recycle 
App. Deze app geeft u niet enkel meer 
info over de verschillende afvalfracties, 
maar toont u ook de weg naar de dichtst-
bijzijnde inzamelpunten én integreert de 
afvalkalender van uw eigen gemeente in 
uw agenda, inclusief handige meldingen. 
Zeker het downloaden waard dus!
De app is gratis en beschikbaar voor zowel 
iPhone als Android. 

MEER WETEN?
milieu
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be

sorteren kunt u leren

gft en textiel uitgebreid

 ■ WEGWIJS
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 ■ IN BEELD

poëzie is overal

Eind januari - tijdens de Poëzieweek - zindert Zoersel weer 
van de poëtische activiteiten. Een hele week lang wordt er 
gerijmd en gedicht, door jong en oud, in scholen, woonzorg-
centra, bibliotheken, huiskamers en zelfs bij de bakker ...

POËZIEWEEK
do 24.01: ‘Victor Victor’, 
een poëtische voorstelling 
met Klara-stemmen Bart 
Stouten en Anne-Marie 
Segers
(de Bijl, Dorp 1-3)

za 02.02: Gedichtendag
met de voorstelling ‘Het 
uur blauw’, een samenwer-
king van de Woord- en de 
Tekenacademie
(Bib Zoersel, Dorp 54)

zo 03.02:
- Dichter in huis: Zoerse-

laars verwelkomen u in 
hun huiskamer met een 
poëzieprogramma.

- Zelfs de bakker trakteert 
die dag met een gedicht, 
zomaar gratis bij uw pi-
stolets … 

Meer informatie vindt u op 
zoersel.bibliotheek.be.

Ook in onze scholen wordt 
er tijdens de Poëzieweek 
gerijmd en gedicht dat het 
een lieve lust is.
Daarnaast verwennen tien-
tallen leerlingen de bewo-
ners van Zoerselse woon-
zorgcentra met enkele 
mooie verzen.

Op de belangrijkste momenten in ons 
leven weten we terug waarom we poe-
zie nodig hebben. Bij het verlies van een 
geliefde, wanneer woorden ons te kort 
schieten, of bij een geboorte of een hu-
welijk. Poëzie doet ons even stilstaan en 
schept klaarheid in een wereld vol ruis.

Zin om de magie van een gedicht nog eens 
aan den lijve te ondervinden? Zeg dan 
straks, als uw (klein)kind in z’n bedje ligt, 
heel langzaam en zacht:

 Slaap als een reus
 slaap als een roos
 slaap als een reus van een roos
  reuzeke
  rozeke
  zoetekoeksdozeke
 doe de deur dicht van de doos
 Ik slaap

“Gedichten? Daar heb ik geen verstand van.” 
Denkt u er ook zo over? U bent niet alleen. 
Velen onder u vinden poëzie onverstaan-
baar en saai. Bovendien zijn dichters rare 
kwieten. Vooroordelen en clichés genoeg.

terugblik
Maar ga eens even terug in de tijd. Naar 
het moment dat u - met een piepklein 
hartje en grote fonkelende ogen - uw eer-
ste nieuwjaarsgedichtje voordroeg. Of 
toen u als kleine pagadder luidkeels ‘k Zag 
twee beren zong met de vriendjes in de 
klas. Ook op de speelplaats kwamen de 
aftelrijmen vanzelf: Iene, miene, mutte en 
Alle indianen schieten met bananen. Kortom, 
poëzie was overal, en u kreeg het met de 
paplepel mee.

zware kost
Later op school leerde u dan de grote klep-
pers kennen als Claus, Rimbaud en Rilke. 
Meteen bittere ernst en uit met de pret? 
Goh, er was nog wel een Rutger Kopland 
met Jonge sla, en Jan Hanlo met zijn Oote 
oote oote boe, maar dikwijls moest zo’n ge-
dicht dan weer haarfi jn ontleed en geana-
lyseerd worden. Is het daar misschien mis-
gelopen? Want welk puberend brein wil 
er zulke zware thema’s ontrafelen, terwijl 
het vooral op zoek is naar ‘wie ben ik?’ in 
zijn kolkende hormonenmassa?
 
woorden proeven
Gedichten ontleden, is dat sowieso wel 
een goed idee? Poëzie ‘verstaan’ kan men 
niet leren. Voor poëzie is er verbeeldings-
kracht nodig, het is een oefening in het 
buiten de lijnen kleuren, een mentale su-
doku. Gedichten moet men (her)lezen, de 
woorden op de tong proeven en het spel 
meespelen - net als in uw kindertijd.

MEER WETEN?
cultuur
T 03 2980 7 13
cultuur@zoersel.be

geniet van de magie van een gedicht
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Nu het weer kouder wordt, houden we ramen en deuren liever gesloten. Maar hebt u zich al 
afgevraagd wat dat met het binnenklimaat van uw woning doet? Vervuilde binnenlucht kan 
u en uw familie behoorlijk ziek maken: irritatie van de ogen en luchtwegen, hoofdpijn, aller-
gie, vermoeidheid ... Het is dus belangrijk dat u uw huis goed blijft ventileren en verluchten, 
zodat de schadelijke stoff en zich niet kunnen opstapelen. We geven u graag enkele tips mee.

Is uw lucht binnen 
beter dan buiten? 

ventileren en verluchten is een must!  

 ■ WEGWIJS
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 ■ WEGWIJS

Vaak is de lucht binnen in huis van slech-
tere kwaliteit dan buiten ... Anno 2018 
vindt u deze uitspraak misschien moeilijk 
te geloven, met alles wat u al weet over 
luchtvervuiling, fi jn stof, CO2-uitstoot ...
Onderzoek wijst echter uit dat wie zijn 
huis onvoldoende ventileert, even slechte 
of zelfs slechtere lucht inademt dan bui-
tenshuis.

De boosdoeners moet u niet te ver gaan 
zoeken: onvoldoende ventilatie, vocht 
en schimmels, huisstofmijt, stoff en uit 
bouwmaterialen, rook van sigaretten, irri-
terende schoonmaakproducten, huisdie-
ren, enzovoort.
Een goed binnenklimaat is nochtans be-
langrijk voor uw gezondheid én comfort. 
Geïrriteerde ogen of luchtwegen, hoofd-
pijn, allergie, astma, vermoeidheid, een te 
koud of warm gevoel … Het zijn allemaal 
ongemakken waarvan ongezonde bin-
nenlucht de oorzaak kan zijn.

schone lucht 
Een goede start voor een gezonde woning 
is schone lucht. Dit doet u bijvoorbeeld 
door 24 uur per dag te ventileren (een 
voortdurende instroom van verse buiten-
lucht creëren). Dit kan met een ventila-
tiesysteem of door enkele ramen op een 
kier of kiep te zetten. Ventileren kost wat 
energie, want er komt koude lucht binnen 
die opgewarmd moet worden. Toch is het 
geen verspilling, propere lucht is immers 
cruciaal voor uw gezondheid.

Daarnaast kunt u aanvullend ook verluch-
ten. Hierbij zorgt u ervoor dat er op korte 
tijd veel verse lucht binnenkomt. Dit doet 
u door ramen of buitendeuren een tijdje 
open te zetten. Extra verluchten is zeker 
nodig tijdens en na het koken, douchen of 
baden, drogen van de was, strijken, klus-
sen en schoonmaken, een feestje, slapen 
en als u nieuwe meubelen in huis haalt.

Ga verder voor een volledig rookvrij huis. 
Binnen roken is nooit oké. De schadelij-
ke stoff en in sigarettenrook verspreiden 
zich door het hele huis en zetten zich vast 
op meubels, stoff en en speelgoed. Deze 
schadelijke stoff en vergroten de kans op 
onder meer astma, middenoorontstekin-
gen en wiegendood.

Wees ten slotte zuinig met het branden 
van geurkaarsen en wierrookstokjes. Bij 
deze verbranding komen ook heel wat 
schadelijke stoff en vrij. Beperk de duurtijd 
en verlucht goed.

binnentemperatuur
Er zijn drie voorwaarden verbonden aan 
een goede binnentemperatuur:
De temperatuur:
- moet constant zijn,
- mag niet te laag of te hoog zijn,
- bevindt zich tussen de 19°C en 22°C.

In een slaapkamer mag de temperatuur 
best wat koeler zijn dan in de woonkamer. 
Slapen doet u het best in een temperatuur 
van 18°C.
Te koud is dan ook weer niet goed, omdat  
de kans op condensatie en schimmelvor-
ming dan verhoogt. Zorg voor een tempe-
ratuur van minstens 15°C in alle kamers.

vochtigheidsgraad
Een goede luchtvochtigheid in de woning 
speelt een belangrijke rol bij een fi jn of 
juist minder prettig binnenklimaat. Een 
ideale luchtvochtigheid in de woning be-

OORZAKEN
De belangrijkste oorzaken 
van een ongezond bin-
nenklimaat zijn:
- tabaksrook
- gasvuur of geiser
- gas- of houtkachel
- huisdieren 
- schimmel
- nieuwe meubels
- chemische producten
- schadelijke stoff en
- slechte ventilatie
- slechte verluchting

Denk eraan: goed verluch-
ten is besparen op dokters-
kosten én op onderhouds-
kosten aan uw woning!

MEER WETEN?
▪ Gezondheid & Milieu

(de medisch milieudeskun-
digen van de logo’s en het 
VIGeZ)
www.gezondheidenmilieu.be

▪ Logo Antwerpen
T 03 605 15 82
info@logoantwerpen.be
www.logoantwerpen.be

▪ Els Van den Langenbergh
T 03 2980 7 34
els.vandenlangenbergh@zoersel.be

draagt tussen de 40-60%. Met een hygro-
meter kunt u de luchtvochtigheid meten.
Een te hoge vochtigheidsgraad door 
condensatievocht kan leiden tot ast-
ma-aanvallen, hoesten en een piepende 
ademhaling. Daarnaast kan het zelfs reu-
maklachten verergeren.
Ook schimmel- en vochtplekken, muff e 
geurtjes, loskomend verf- en pleisterwerk 
zijn voorbeelden van mogelijke gevolgen.

Een te droog binnenklimaat kan dan weer 
irritatie van de slijmvliezen van de ogen, 
mond, keel en neus veroorzaken. Een dro-
ge omgeving doet ook meer stof opwaai-
en, wat voor extra problemen kan zorgen.

tips en advies
U leest het: voor een gezond binnenkli-
maat kunt u zelf zorgen. Wilt u meer we-
ten? Op www.gezondheidenmilieu.be 
vindt u heel wat extra tips en adviezen.

HOUD DE LUCHT IN UW WONING GEZOND MET DEZE TIPS
- zet zoveel mogelijk een raam open, minstens 15 minuten per dag
- rook nooit binnen
- droog natte was buiten of in een aparte ruimte en zet terwijl een 

raam open
- verlucht buiten de spitsuren als u aan een drukke weg woont
- zet uw dampkap tijdens en een tijdje na het koken aan en zet een 

raam op een kier
- verlucht extra na het baden en douchen
- maak kieren onder uw (binnen)deuren niet dicht
- verlucht extra gedurende zes maanden bij nieuwe meubels, verf of 

behang

7



nieuwe laadpaal aan de Vleugel

Rijdt u met een elektrische wagen, dan kunt u hem opladen:
- op de parking van de Vleugel (Achterstraat 20). Daar staat na-

melijk de tweede laadpaal voor elektrische wagens, geplaatst in 
opdracht van gemeente & ocmw Zoersel.

- op de parking van het Sint-Teunisplein. Daar werd vorig jaar 
reeds de eerste laadpaal geplaatst op openbaar domein.

Volgend jaar komen er nog laadpalen bij:
- op de parking achter de bibliotheek van Zoersel (voorjaar 2019);
- op het dorpsplein van Halle (tegen 2020).
De meeste oplaadbeurten gebeuren misschien thuis, maar om de 
overstap naar groenere wagens aantrekkelijker te maken, vindt 
u tegenwoordig dus ook onderweg meer en meer locaties waar u 
uw wagen kunt opladen. Zoekt u zo’n publieke laadpaal of plant u 
een uitstap, surf dan naar www.milieuvriendelijkevoertuigen.be 
voor een overzicht van alle (semi-)publieke laadpaallocaties.

MEER WETEN?
Evelyne Michiels
T 03 2980 8 46
www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

schrijf een brief
en verander een leven

Deze maand kunt u opnieuw 
deelnemen aan de grootste, 
jaarlijkse schrijfactie ter we-
reld: Amnesty’s wereldwijde 
schrijfmarathon.Dit jaar voert 
de mensenrechtenorganisa-
tie actie voor acht vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers 
in nood. Het recept is simpel: 
schrijf een brief voor (één of 
meerdere van) deze vrouwen 
en verander hun leven. De cij-
fers van 2017 liegen er niet om: 
zeven van de tien mensen voor 
wie toen werd geschreven, 
kennen vandaag een beter le-
ven en meer respect voor hun 
mensenrechten. Kom langs 
bij de schrijfstand in de bib in 
Zoersel of vindt alle info op 
www.schrijfmarathon.be.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 0 00
www.schrijfmarathon.be

Erfgoeddag 2019
hoe maakt u het?

Vlecht u manden, maakt u 
pralines, brouwt u bier, her-
stelt u meubels ... Kortom, 
oefent u een ambacht uit? En 
wilt u wel eens tonen hoe u 
dat doet? Dan bent u de per-
soon die we zoeken om, sa-
men met ons, deel te nemen 
aan de Erfgoeddag op 28 april 
2019. Onder het motto ‘Hoe 
maakt u het?’ richt de 19de edi-
tie van de Erfgoeddag name-
lijk volop de schijnwerpers op 
vakmanschap. Centraal staat 
het cultureel erfgoed van en 
over vakmanschap, ambach-
telijkheid, leren en maken in 
Vlaanderen.

MEER WETEN?
Annemie De Meester
T 03 2980 7 13
annemie.demeester@zoersel.be

politiepost
nog steeds open

Ook nu het centraal onthaal-
punt van de Lokale Politie 
Voorkempen aan de Vaartdijk 
in Brecht is (en 24/7 open is), 
kunt u met uw vragen, aan-
giften, klachten ... nog steeds 
terecht in de politiepost in 
Zoersel (administratief cen-
trum, Handelslei 167). Alle info 
en openingsuren vindt u op 
www.politie.be/5355.

MEER WETEN?
politiepost Zoersel
T 03 210 45 00
www.politie.be/5355

voedselteam
van start in januari

Wilt u er zeker van zijn dat uw 
voedsel afk omstig is van loka-
le boeren én van de hoogste 
kwaliteit is, sluit u dan nu aan 
bij het Zoersels voedselteam, 
dat 22 januari van start gaat. 
U kunt in eerste instantie kie-
zen uit groenten en fruit van 
de biologische boerderij Wijn-
gaardhof, maar het aanbod 
zal op korte termijn nog uit-
breiden. Als lid (€ 15 lidmaat-
schap per jaar - online aanmel-
den) kunt u één keer per week 
producten bestellen via www.
voedselteams.be, om dan op 
dinsdagavond uw bestelling af 
te halen in het centraal depot 
(de ontmoetingsruimte van de 
NetZak, Handelslei 167). Voor 
meer info, een voorstelling 
van producten en producen-
ten of om lid te worden, bent 
u van harte welkom op de 
startvergadering op 22 januari, 
om 20 uur in het centraal de-
pot. Schrijf u, bij voorkeur, in 
via zoersel@voedselteams.be.

MEER WETEN?
Voedselteams vzw
zoersel@voedselteams.be
www.voedselteams.be
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Boodschappen doen is – door ziekte, beperking of ouderdom – niet voor iedereen even ge-
makkelijk. Kunt u af en toe wat extra hulp gebruiken bij het winkelen? Dan is onze nieuwe 
boodschappendienst iets voor u. “Ik sta te popelen om erin te vliegen”, vertelt Lieve, één van 
de enthousiaste vrijwilligers die binnenkort misschien uw boodschappen doet.

Ik ben een kampioen in snel boodschap-
pen doen. Ik kan op tien minuten tijd in-
kopen doen voor een ganse week (lacht). 
Maar via de boodschappendienst kan ik 
mensen helpen, en daar gaat het mij om. 
Ik kan niet wachten om erin te vliegen!”
 
hoe werkt het?
Wilt u graag gebruikmaken van de bood-
schappendienst, dan meldt u zich eerst 
aan bij onze medewerkers van de dienst 
thuiszorg. Zij bekijken, op basis van uw si-
tuatie en vraag, of u ervoor in aanmerking 
komt. Is dat het geval, dan gaan ze voor u 
op zoek naar een geschikte vrijwilliger (ie-
mand die bij u in de buurt woont, vrij is op 
momenten dat u graag beroep op hem/
haar doet ...).
Na een eerste kennismaking wordt deze 
persoon dan uw persoonlijke ‘boodschap-
per’. Jullie hebben steeds rechtstreeks 

contact met elkaar. U hoeft dus niet via 
de dienst thuiszorg een afspraak te ma-
ken en u krijgt ook niet telkens een andere 
vrijwilliger over de vloer. “Ook dat vind ik 
een enorm voordeel”, gaat Lieve verder. “Je 
stapt immers binnen in de mensen hun 
leefwereld, en dan is het fi jn dat je samen 
een relatie kan opbouwen, gebaseerd op 
vertrouwen.”

U hebt een gebroken been, u ziet niet 
goed meer, u bent ziek, u kunt niet goed 
stappen of zware zakken tillen... Kortom, 
u bent, tijdelijk of permanent, niet in staat 
om zelf boodschappen te doen. Dan kunt 
u beroep doen op onze nieuwe bood-
schappendienst. Eén van onze vrijwilli-
gers gaat dan in uw plaats naar de bakker, 
beenhouwer, apotheker, supermarkt ... 

prachtig initiatief
“Ik ben ervan overtuigd dat hier nood aan 
is en ik vind het dan ook een prachtig ini-
tiatief ”, aldus Lieve Pannemans, vrijwillig-
ster van het eerste uur. “Uit mijn ervaring 
bij Ziekenzorg weet ik dat zorgbehoeven-
de mensen vaak te verlegen of te bang zijn 
om hulp te vragen. Een kleine helpende 
hand betekent dan zó veel voor hen.”
Of Lieve dan een fervent shopster is? “Nee, 
ik winkel eigenlijk helemaal niet zo graag. 

MEER WETEN?
Charlien Frans (thuiszorg)
T 03 2980 0 00
thuiszorg@zoersel.be

wij doen uw boodschappen

nieuw in Zoersel: boodschappendienst

 ■ BETROKKEN

“Zorgbehoevende mensen zijn 

vaak te verlegen of te bang 

om hulp te vragen. Een kleine 

helpende hand betekent dan 

zó veel voor hen.”

voorwaarden
- U kunt maximum één keer per week ge-

bruikmaken van de boodschappendienst 
(met uitzondering van een bezoek aan 
de apotheker).

- De vrijwilliger kan verschillende bood-
schappen voor u doen (binnen Zoersel), 
met een maximum van vijf winkels per 
keer.

- U betaalt de boodschappen zelf (u geeft 
steeds voldoende cash geld mee).

- U betaalt een forfaitaire onkostenver-
goeding van drie euro per keer.

9
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In uw woning komen kabels en leidingen toe van heel wat nutsmaatschappijen (telefoon, wa-

ter, aardgas, elektriciteit ...). U hebt ze elke dag nodig, dus moeten ze ook worden onderhouden 
of soms zelfs vernieuwd. En dat kan zorgen voor hinder. We lichten graag toe hoe deze wer-
ken verlopen en waarom u mogelijk soms denkt: ‘Leggen ze mijn straat nu weer open?’

registratie en synergie
Plant een nutsmaatschappij werken in 
uw straat, dan registreren ze dit in GIPOD 
(generiek informatieplatform openbaar 
domein), een centrale Vlaamse databank 
voor geplande werken op openbaar do-
mein. Via die weg doen ze meteen een 
oproep naar andere nutsmaatschappijen: 
‘Plannen jullie in de nabije toekomst ook 
werken in deze straat? Laat ons dit dan sa-
men doen en de werken op elkaar afstem-
men.’ Vervolgens laten de andere partijen 
weten of ze al dan niet geïnteresseerd zijn 
om hierop in te gaan. Hoe meer werken 
er samen uitgevoerd kunnen worden, hoe 
minder het openbaar domein immers on-
nodig moet worden opgebroken, wat uit-
eindelijk resulteert in minder hinder.

De nutsmaatschappij die het grootste 
aandeel heeft in de werken, neemt de 
coördinatie op zich.
Gaan de andere partijen niet in op de 
synergieaanvraag, dan mogen zij in 
principe vijf jaar lang geen werken uit-
voeren in deze straat.

verschillende fasen
Om u zo snel mogelijk van alle ongemak-
ken te verlossen, proberen de verschillen-
de partijen de werken zo goed mogelijk 
op elkaar aan te sluiten. Dit neemt echter 
niet weg dat er verschillende fasen moe-
ten doorlopen worden, die de nodige hin-
der met zich mee kunnen - en vermoede-
lijk ook zullen - brengen.

fase 1
| sleuven graven

In een eerste fase graaft de aannemer een 
sleuf en legt er de nieuwe kabels, buizen 
of leidingen van alle deelnemende nuts-
maatschappijen in. Uw woning blijft be-
reikbaar, bijvoorbeeld via loopbruggetjes. 
Van zodra alles op z’n plaats ligt, gaat de 
sleuf weer dicht.

Is uw oprit toch tijdelijk (maximum 
48 uur) niet toegankelijk of wordt de 
energietoevoer tijdelijk onderbroken, 
dan laat de aannemer u dit vooraf we-
ten.

fase 2
| leidingen verbinden
In een tweede fase worden de nieuwe lei-
dingen verbonden met het bestaande net-
werk. Hiervoor wordt er bij het begin en 
bij het einde van de sleuf een koppelput 
gegraven. Is na veiligheidscontroles alles 
in orde, dan wordt het netwerk opgestart 
en kunnen de koppelputten weer dicht.

fase 3
| aansluitingen maken
Vervolgens worden alle betrokken wonin-
gen individueel aangesloten op de nieu-
we leidingen. Daarvoor zijn werkputten 
nodig, zij het nu per woning. Deze keer is 
het ook niet één aannemer die alle aan-
sluitingen doet, maar elke deelnemende 
nutsmaatschappij voor zich. Desondanks 
het feit dat zij dit zo goed mogelijk op el-

kaar proberen af te stemmen, kan het dus 
gebeuren dat de werkput ter hoogte van 
uw woning meerdere keren open en toe 
wordt gelegd, telkens door een andere 
nutsmaatschappij.

Onmiddellijk na afl oop van de werken 
worden de putten of sleuven voorlopig 
dichtgemaakt. De defi nitieve herstel-
ling van het wegdek of het voetpad 
volgt zo snel mogelijk. Over de klin-
kers en dallen wordt dan wit zand ge-
strooid. Dat moet minstens drie dagen 
blijven liggen. Zo vullen de voegen en 
komen de klinkers vast te zitten.

fase 4
| oude leidingen afk oppelen
Tot slot worden de oude leidingen - via de 
koppelputten bij het begin en bij het einde 
van de sleuf - afgekoppeld. Dit betekent 
dat die koppelputten nog een laatste keer 
terug open en dicht worden gelegd.

noodinterventies
Bij een gasreuk of als zich een defect voor-
doet, is het onmogelijk om u vooraf te ver-
wittigen mocht de stroom- of gastoevoer 
afgesloten worden. Veiligheid primeert!

MEER WETEN?
planning infrastructuur
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be

‘Leggen ze mijn straat 
nu weer open?’

werken van nutsmaatschappijen

 ■ WEGWIJS
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Wat zie je er mooi uit! Je hebt heerlijk gekookt vanavond! Dat heb je goed opgelost! Complimenten, 
of u ze nu geeft of krijgt, ze doen u goed. Toch zijn we meestal niet erg vrijgevig met onze 
complimentjes. Anderzijds hebben we het ook vaak moeilijk om ze in ontvangst te nemen, en 
dat is jammer. Een compliment is immers gratis, het eff ect onbetaalbaar. 

dacht en feedback - de hoeveelheid dop-
amine in uw hersenen doet toenemen en 
dat geeft een gelukzalig, positief gevoel. 
U zou het kunnen vergelijken met seks of 
met heel wat likes op facebook.

handelingen herhalen
Een tweede eff ect van complimenten is 
dat ze het beste in u naar boven halen en 
dat u bepaalde handelingen gaat herha-
len, in de hoop er opnieuw voor beloond 
te worden. Die beloning is in dit geval 
geen cadeau, promotie of geld, maar 
waardering en goedkeuring van anderen 
- iets wat zowat iedereen erg belangrijk 
vindt.

hoe complimenten geven 
en ontvangen?
Die waardering laten blijken, kost nauwe-
lijks of geen moeite. Zorg er wel voor dat 

uw compliment oprecht is, persoonlijk en 
specifi ek. Geef dus enkel een compliment 
als u het echt meent en maak uw com-
pliment persoonlijk door de ander te be-
noemen. Zeg dus liever ‘Je hebt heerlijk ge-
kookt vanavond’, dan ‘Het eten was lekker.’ 
Krijgt u een compliment, zeg dan in de 
eerste plaats ‘dank u wel’. Let er ook op dat 
u het compliment niet minimaliseert of 
ontkent, want dan haalt u de boodschap 
- die oprecht gemeend was - helemaal on-
deruit.
Kortom: maak uzelf en anderen gelukkig 
en wees vrijgevig met complimenten!

karig met schouderklopjes
Het lijkt zo vanzelfsprekend, een com-
plimentje geven als iets goed gaat. Toch 
doen we dat in de praktijk maar weinig, 
zo blijkt uit een enquête uit 2013 (waaraan 
1.433 mensen deelnamen). Eén op de drie 
ondervraagden gaf aan karig te zijn met 
schouderklopjes en hooguit één compli-
ment te geven per week.

beetje zoals seks
Anderzijds liet zowat iedereen verstaan 
dat het net enorm deugd doet om er één 
te krijgen, en dat merk je meteen. Al voelt 
de ontvanger zich soms even ongemak-
kelijk, hij gaat al snel stralen. Fonkelende 
ogen en een brede glimlach verraden dat 
hij het compliment apprecieert en er op-
recht gelukkig van wordt.
Dat heeft onder meer te maken met het 
feit dat complimenten - of positieve aan-

COMPLIMENTENFUIF
Al voor het achtste jaar op rij organiseren 
wij - samen met de collega’s van Schilde, 
Malle, Zandhoven, Wijnegem, Brecht en 
Schoten - de complimentenfuif voor se-
nioren. Tijdens deze leuke dansnamiddag 
in de Toverfl uit kunt u uit een hele reeks 
complimentenarmbandjes kiezen welk 
armbandje - en dus welk compliment - u 
aan wie geeft. Plezier verzekerd!

Noteer dus alvast 1 februari, van 14 tot 
18 uur, in uw agenda. De inkom is gra-
tis, maar schrijf u wel vooraf in via ge-
meente@zoersel.be of telefonisch via 
03 2980 0 00.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 0 00
gezondheid.wereld@zoersel.be

complimenten maken gelukkig

wees er vrijgevig mee

 ■ BETROKKEN
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Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen 
wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

16.12.2018 - 26.02.2019

zondag 16.12
wandelen in het Viersels Gebroekt
We gaan op verkenning in het vernieuwde Viersels 
Gebroekt in de Kleine Netevallei. Er werd een tijdje 
geleden een nieuw knuppelpad aangelegd, maar in 
deze periode zijn laarzen wel een aanrader.
locatie Viersels Gebroekt
tijdstip start 13 uur, Carpool Rodendijk of 13.15 uur 
kerk Viersel - einde 16 uur
prijs gratis, eventueel kostendelend vervoer
info Valentijns Brems, M 0476 66 83 28,
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

maandag 17.12
digidak | inschrijfmomenten
locatie administratief centrum(Handelslei 167)
17.12 van 13.30 tot 16.30 uur
20.12 van 18.00 tot 20 uur
locatie bib Zoersel (Dorp 54) op 21.12 van 10.30 uur 
tot 12.30 uur en van 18.30 tot 20 uur
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afl oop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be
een activiteit van digidak in samenwerking 
met gemeente & ocmw Zoersel

dinsdag 18.12
lichaamswerk voor iedereen
Fit&fun | op een recreatieve manier werken aan 
uw conditie, basiskracht, coördinatie en lenigheid. 
Kinderen >8j zijn welkom.
Freemotion | spanningen die vast zitten in uw 
lichaam losschudden en naar buiten laten komen 
via bewegingsexpressie op muziek.
Kinderen >10j zijn welkom.
Connect | rustig stretchen, ademen, bewust 
voelen en zijn.
Kinderen  > 12j zijn welkom.
locatie turnzaal gemeenteplein Halle
andere data start lessenreeks (10 lessen) do 17.01, 
proefl es op 18.12 en 10.01
tijdstip Fit&Fun: donderdag van 18 tot 19 uur
Freemotion: donderdag van 19.15 tot 20.15 uur
Connect: donderdag van 20.30 tot 21.30 uur
prijs volwassene € 80/reeks - € 10/les -
kind (<12j) € 40/reeks - € 5/les
info sophie.de.groote@gmail.com, M 0477 67 31 42
een activiteit van PhieEnergie

woensdag 19.12
bloemschikken
U maakt een kerststuk. U moet hiervoor niets 
meebrengen. Alle materiaal is voorhanden.
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 27, niet-leden € 32
info Mai Wouters, T 03 337 88 80,
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

zaterdag 22.12
spelotheek
Tussen Kerst en Nieuwjaar zal de spelotheek geslo-
ten zijn. Zaterdag 22.12 is de laatste openingsdag 
van dit jaar.
locatie Handelslei 47
andere data woensdag, 2de en 4de zaterdag
tijdstip woensdag van 13 tot 17 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur
info spelotheek@zoersel.be,
www.zoersel.be/spelotheek
een activiteit van Spelotheek Dobbeltje

donderdag 27.12
creatieve coaching
| welke richting wil ik uit? 
Soms voelen we onbehagen, we weten niet goed 
welke richting we uit willen. Leven volgens uw 
waarden en verlangens geeft u meer energie. Via 
laagdrempelige creatieve opdrachten maken we 
zichtbaar wat we onbewust wel weten.
locatie de Knod 36
tijdstip van 9.30 tot 11.30 uur
prijs € 40
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72 
kristel@zinnebeeld.be, www.zinnebeeld.be
een activiteit van Zinnebeeld

maandag 31.12
nieuwjaarke Zoete
KWB organiseert tijdens het zingen een liedjes- 
wedstrijd ‘Het origineelste en mooiste lied’. Doe 
mee aan de liedjeswedstrijd door zelf een creatieve 
versie te verzinnen en deze voor een jury te zingen. 
Geef aan uw lied wat extra pit en win een mooie 
groepsprijs! Natuurlijk mag u bij ons ook gewoon 
komen zingen en u ontvangt een geschenk!
locatie stand KWB, Handelslei naast de Kerk
tijdstip jury zal aanwezig zijn van 9 tot 12 uur op de 
stand van KWB
info en reglement www.kwbsintantonius.be, 
info@kwbsintantonius.be
een activiteit van KWB Sint-Antonius

woensdag 02.01
winterkamp met paarden
Een dagkamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar met 
en zonder beperking. Er kunnen maximum acht 
kinderen deelnemen. Het kamp gaat enkel van 
start bij acht inschrijvingen. Drie dagen vol sport, 
spel en ontspanning op en naast het paard. Wan-
neer het erg koud is, kan het zijn dat de activiteiten 
met de paarden ingekort worden. Vooraf vindt een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats.
locatie Herentalsebaan 49
andere data van 2 tot 4.01
tijdstip van 8.30 tot 15.30 uur
prijs € 40/dag
(inschrijven kan per dag of voor 3 dagen)
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79,
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equi-Librium

zaterdag 05.01
expo | Victor Ramírez
tussen sporen en overblijfsels
Ramírez probeert graag nieuwe technieken en ma-
terialen uit omdat ze op hun specifi eke manier in 
staat zijn om te communiceren. Hij brengt teksten, 
prints en tekeningen aan op zijn riante doeken. 
De kleuren zijn fel en vibrerend, zijn universum is 
roodgloeiend en doet een Latijns-Amerikaanse 
achtergrond vermoeden.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data t.e.m. 27.01
tijdstip zaterdag 13.30 tot 18 uur
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 06.01
Glühweinwandeling
Naar goede gewoonte starten we het nieuwe jaar 
met een ‘frisse neus’-wandeling. Na wat rillen en 
bibberen verwarmen we ons aan een deugddoende 
lekker warme beker Glühwein of chocomelk.
locatie Reservaat Bonte Klepper,

einde Nijverheidsweg, Rijkevorsel
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs gratis
info Dirk Vanschoonbeek, M 0477 65 50 91,
dirk@vanschoonbeek-janssens.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

dinsdag 08.01
groepswandeling
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van een 
achttal kilometers , waarna we onze meegebrach-
te lunch kunnen gebruiken. Om 13 uur wandelen 
we een tweede lus van eveneens een achttal 
kilometers . U kunt natuurlijk ook alleen de voor- of 
namiddag meestappen.
locatie 8.01 ‘t Lekker Koeike, Hallebaan 21 Oelegem
12.02 om 10 uur aan het Boshuisje of om 13 uur aan 
café Surcele, Oostmallebaan
andere data 12.02
tijdstip 10 uur en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09 of
M 0477 27 93 11, jozef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

donderdag 10.01
kookles
Soep, de ideale restjesverwerker en caloriearme 
hongerstiller.
locatie Zonneputteke Zoersel
tijdstip van 13 tot 19 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

fi lm | The Lunchbox
Huisvrouw Ila tracht om wat meer pit in haar 
huwelijk te brengen. Ze volgt een tip van haar 
buurvrouw en bereidt de lekkerste maaltijden voor 
de lunchbox van haar echtgenoot. Een verkeerde 
levering van haar lunchbox verbindt de jonge 
huisvrouw met de eenzame kantoormedewerker 
Saajan. Een ijzersterk relatiedrama over twee 
zoekende mensen.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5, drankje inbegrepen
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zaterdag 12.01
watervogels tellen
Of 13 januari!?
Tijdens de winter worden de watervogels in onze 
regio geteld. Wie wil deelnemen, geeft best een 
seintje om de juiste datum door te krijgen.
locatie Kooldries-Hoofsweer en omgeving of
Klokkeven-Volharding en omgeving.
andere data 16 of 17 februari
tijdstip van 9 tot 12 uur (ongeveer)
prijs gratis
info Eric Grupping, egrupping@gmail.com,
M 0476 54 69 17
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

nieuwjaarsconcert
Over popkoor ioca wordt gefl uisterd dat ze feel-
good nummers zingen van de jaren 60 tot nu, met 
hier en daar een grappige inslag. Kom kijken en 
neem uw twijfel weg. Renaat Deckers dirigeert 
deze keer soms ook het publiek!
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 12, kassa € 15
info www.ioca.be of M 0478 48 58 66 of
kristin.vandeneynde@ioca.be
een activiteit van Popkoor IOCA
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zaterdag 26.01
vogelvoedertaartjes
Samen maken we vogelvoedertaartjes om zo onze 
tuinvogels de winter door te helpen.
Inschrijven: zie www.natuurpuntvoorkempen.be. 
Maximum 14 deelnemers van 6 tot 14 jaar.
locatie oude Pastorij (achterzijde),
Berckhovenstraat 11, Westmalle
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs € 2
info Fabienne Renders, M 0477 28 55 29,
frankfabienne@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen - in 
samenwerking met vogelwerkgroep

conference door Bert Kruismans
| De Notaris en uw testament
Naar aanleiding van hun 50-jarig jubileum orgini-
seert het Davidsfonds deze conference.
Bert Kruismans, jurist van vorming, behoort al 20 
jaar tot de top van stand-up comedians in heel 
België. De conference is gebaseerd op zijn boek 
“Meneer de Notaris”. Hij geeft tips en praktische 
info over de aanpak van erfenissen, gelardeerd met 
anekdotes en hilarische verhalen uit de werke-
lijkheid, zoals elke notaris ze wel eens opdist op 
familiefeesten. Aansluitend receptie.
locatie AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs conference € 12, conference en receptie € 18
info en inschrijven voor 12.01: Katia Pannecoucke,
T 03 383 51 56 of katia.pannecoucke@telenet.be
Betaling op rekeningnr. BE46 9730 9407 0836, 
ten name van Davidsfonds, met vermelding van: 
deelname aan conference of conference én receptie 
en het aantal deelnemers
een activiteit van Davidsfonds Halle,
Sint-Antonius, Zoersel

zondag 27.01
mindful yoga
Neem de tijd en ruimte voor uzelf tijdens deze 
winterochtenden met zachte yoga fl ow. We 
starten met aangename activaties, gevolgd door 
een reeks vloeiende bewegingen en houdingen die 
rustgevend werken. Afsluiten doen we met een 
deugddoende relaxatie. Toegankelijk voor iedereen, 
ervaring niet nodig.
locatie Felinea, Brakkebos 11
andere data 24.02 en 31.03
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs € 15, kopje thee en versnapering inbegrepen
info en inschrijven felinea@skynet.be of
M 0472 24 66 25
een activiteit van Felinea

maandag 28.01
yoga and more
We gaan in een reeks van vijf lessen ervaren, voelen 
wat yoga voor u kan betekenen. Elke week maakt 
u kennis met een aantal houdingen, energetische 
fl ows, maar ook een snuifj e mindfulness, adem-
halingsoefeningen en deugddoende relaxaties 
vormen een vast onderdeel van deze reeks. Geen 
ervaring vereist.
locatie Felinea, Brakkebos 11
andere data 11 en 25.02
11 en 25.03
tijdstip van 19.30 tot 21 uur
prijs proefl es € 10 (mogelijk op 14.01),
€ 55 voor de reeks
info en inschrijven felinea@skynet.be of
M 0472 24 66 25
een activiteit van Felinea

vrijdag 01.02
Blasiuskermis
Negende kermisweekend op het dorpsplein van 
Zoersel met spiegeltent en kermisattracties. 
Vrijdag 01.02 Cafeloop en Bingo, zaterdag 02.02 
kindernamiddag en Ambiancefestival, zondag 
03.02 dansnamiddag en apres-ski
locatie dorpsplein Zoersel
tijdstip zie website Zoerselkermis
prijs democratische prijzen
info Johan Rijmen M 0473 27 19 56,
zoerselkermis@live.be
een activiteit van vzw Zoerselkermis

locatie Sporthal Zoest en gemeentelijke basis-
school de Kiekeboes
tijdstip
- Sporthal Zoest, Achterstraat 32
 maandag- en donderdagvoormiddag telkens om 

9 en om 10 uur
- gemeenteschool basisschool De Kiekeboes, 

Kerkstraat 7
 dinsdag 19.30 uur en 20.30 uur, donderdag 

20.30 uur
andere data elke maandagvoormiddag, dinsdag-
avond, donderdagvoormiddag en donderdagavond
prijs gratis proefl es
info dancomovado@gmail.com, Anne Peetermans
T 03 309 40 56, M 0476 30 30 53
een activiteit van Danco Movado

lessen Fit & Fun voor 12 tot 18-jarigen, 
tweede jaarhelft
Gek van bewegen, stilzitten beu, stevige spieren 
en body kweken op muziek? Zin in een intensieve 
fi tnessles met uw vrienden? Dan is dit iets voor u! 
locatie gemeenteschool de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data elke maandagavond
tijdstip 18 uur
prijs gratis proefl es
info dancomovado@gmail.com, Anne Peetermans 
T 03 309 40 56, M 0476 30 30 53
een activiteit van Danco Movado

Wei wu wei relaxatielessen
Ontspannen kunt u leren! Via eenvoudige 
oefeningen, rustige bewegingen, ademhalings-
technieken … leert u tot rust te komen. U vindt 
meer evenwicht in uzelf en u kunt zo de stress van 
alledag beter kanaliseren.
locatie gemeenteschool de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data elke maandagavond
tijdstip van 20 tot 21 uur
prijs gratis proefl es
info dancomovado@gmail.com,
Mol Mersie M 0475 69 05 76
een activiteit van Danco Movado

dinsdag 22.01
50 jaar Davidsfonds Sint-Antonius
Tentoonstelling over 50 jaar Davidsfonds Sint-An-
tonius en de vele activiteiten door de jaren heen.
locatie AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data t.e.m. 1.02
tijdstip tijdens de openingsuren van het admini-
stratief centrum
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56,
katia.pannecoucke@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Halle,
Sint-Antonius, Zoersel

donderdag 24.01
poëzie | Victor Victor
Klara-stemmen Bart Stouten en Anne-Marie Segers 
brengen de gedichten waardoor de Spaans-Chi-
leense kunstschilder Victor Ramirez zich liet inspi-
reren voor zijn schilderijen. Zij wisselen de poëzie 
af met interviewfragmenten van Ramirez en met 
essay-passages. Bart Stouten leest tenslotte voor 
uit zijn oeuvre. Deze lezing vindt plaats naar aanlei-
ding van de tentoonstelling van Ramirez. Tijdens de 
opening op 4 januari stellen we een retrospectieve 
kunst-en-dicht-bundel met werk van Ramirez voor.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (reserveren niet nodig)
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

vrijdag 25.01
heren conditielessen, tweede jaarhelft
Een les gericht op uithouding en spierversterking, 
aangepast aan eenieders eigen mogelijkheden. 
Leeftijd of conditieniveau is van geen belang.
Onder leiding van een mannelijke trainer.
locatie gemeenteschool de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data elke vrijdagavond
tijdstip 19 uur
prijs gratis proefl es, wel vooraf even melden per 
email of via telefoon
info dancomovado@gmail.com, Anne Peetermans 
T 03 309 40 56, M 0476 30 30 53
een activiteit van Danco Movado

maandag 14.01
tetterende tiretten
Gaat u graag creatief aan de slag met naald en 
draad? Voelt u ook iets voor originele eigen ge-
maakte kledij? Onder het motto: samen is leuker 
dan alleen! Beginner of gevorderde? Wij bieden 
de ruimte en gezelligheid. Machine en naaigerief 
brengt u zelf mee. Interesse? kom gerust af!
locatie Zaaltje Den deugeniet R. Delbekestraat 127
tijdstip van 19.30 tot 22.30 uur
prijs gratis
info op onze Facebookpagina; de tetterende
tiretten of via schulmaaike@hotmail.com
een activiteit van de Tetterende tiretten

dinsdag 15.01
initiatie yoga
Kennismaking met deze weg naar innerlijke balans.
locatie Dorpszicht, boven bib Zoersel
andere data 29.01, 12.02, 26.02
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info kvlv-zoersel@hotmail.com, inschrijving 
verplicht
een activiteit van KVLV Zoersel

donderdag 17.01
winterwandelen
we maken een ommetje door de Halse bossen.
locatie parking kerk Halle
andere data 21.02
tijdstip 13 uur
prijs gratis
info Lieve Dresseleers, T 03 385 33 81
een activiteit van KVLV Halle

vrijdag 18.01
fotosalon 2019 - FREE - On steel
Jaarlijks fotosalon van Fotoclub Obscura vzw 
Zoersel. Een nieuwe aanpak en een nieuw concept 
“Free- on steel”.
locatie ‘t Zonneputteke
andere data 19 en 20.01
tijdstip vrijdag van 20 tot 24 uur
zaterdag van 10 tot 22 uur
zondag van 10 tot 19 uur
prijs gratis
info Paul De Houwer, M 0474 32 23 29,
secretariaat@fotoclubobscura.be
een activiteit van Fotoclub Obscura vzw

zaterdag 19.01
Concert | Ensemble Gospodi
Gospodi werd in 1982 opgericht door Herman Ele-
gast (tenor) en Guido Cassiman (bariton). Samen 
met Jos Simal (bariton) en Paul Nieuwdorp (bas) 
begon hun ontdekkingsreis door de muziek van de 
Slavisch-Byzantijnse liturgie. De keuze voor een 
sobere en eenvoudige toonzetting draagt bij tot 
een subtiele samenzang en een sfeer van innerlijke 
verstilling.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 20.01
op wandel met de trouwe viervoeter
Deze keer waaien we uit op de stranden van Zeel-
and, Nederland.
locatie volgt later, hou onze website in de gaten 
www.natuurpuntvoorkempen.be
tijdstip 11 uur
prijs € 5 per persoon, de viervoeter krijgt zijn 
snoepje en het baasje een consumptie
info Walter d’ Hertefelt, M 0478 65 90 10,
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

maandag 21.01
conditielessen, tweede jaarhelft
Sportieve lessen. Ideaal voor mensen die in ploegen 
werken en aan hun conditie willen werken, ze kun-
nen dag-en avondlessen afwisselen en combineren.
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KERSTGEBEUREN OP EINHOVEN

vrijdag 21.12
kerstmis op Einhoven (29ste editie)
| het laatste sacrament
In het voorjaar van 2018 vertelde de Zoerselse ‘oude 
garde’ ons heel wat beklemmende en ondeugende 
verhalen. Al deze verhalen mondden uit in een 
echt Zoersels Kerstspel dat zich afspeelt tijdens 
de tweede wereldoorlog. Het is een verhaal van: 
jonge mannen die de Duitse oproepingsbevelen 
negeren en onderduiken, mensen die in deze barre 
tijden hun leven proberen verder te zetten en te 
overleven, jarenoude ruzies die tijdens de oorlog 
opzij gezet worden en de liefde die zich niet laat 
verdringen door de oorlog!
locatie kerststal Einhoven
andere data 21-22-23-26 en 27.12
tijdstip vanaf 19.30 uur aangepaste sfeermuziek
start kerstspel om 20 uur
prijs gratis
info www.toerismezoersel.be, T 03 312 98 00, 
toerisme@zoersel.be
een activiteit van Toerisme Zoersel vzw, Landelijke Gilde Zoer-
sel i.s.m. Toneelgezelschap Tilia en gemeente en ocmw Zoersel

zaterdag 22.12
verlichte tractorenrun
De tractoren rijden in stoet door de Zoerselse stra-
ten. Om 18.00 uur kerstspel (einde rond 18.45 uur ) 
en terugkeer van de tractoren rond 19.00 uur. Na-
dien uitdeling van de prijzen van de tractorenrun.
locatie kerststal gehucht Einhoven
tijdstip haringenbak om 16.00 uur
vertrek om 17.00 uur
prijs gratis
info www.toerismezoersel.be, T 03 312 98 00, 
toerisme@zoersel.be
een activiteit van Toerisme Zoersel vzw, Landelijke Gilde Zoer-
sel i.s.m. Toneelgezelschap Tilia en gemeente en ocmw Zoersel

woensdag 26.12
pannenkoekenwandeling
Bewegwijzerde wandelingen, geschikt voor gezin-
nen met kinderen.
locatie wandeling vertrek tent, kerststal Einhoven
tijdstip Wandelen tussen 11 en 16 uur. Tussen 12 
en 18 uur Einhovense pannenkoeken eten in een 
verwarmde tent aan de kerststal. Om 20 uur kerst-
spel. Na het kerstspel: uitreiking prijzen ‘mooist 
versierde woning’ en nagenieten in de tent.
prijs gratis
info www.toerismezoersel.be
een act. van Toerisme Zoersel vzw en Landelij-
ke Gilde Zoersel i.s.m. Toneelgezelschap Tilia 
en gemeente en ocmw Zoersel

KERSTBOOMVERBRANDING

zaterdag 12.01
Risschot + sprookjeswandeling
locatie Speelweide Moemoe Kiekeboe, Acacialaan
tijdstip sprookjeswandeling om 18.30 uur, kerst-
boomverbranding om 19.30 uur
prijs gratis
info Jef Heivers, T 03 384 03 58
een activiteit van buurtgroep Risschot

Halle
De Landelijke Gilde van Halle combineert deze 
kerstboomverbranding aan de Medelaar met de 
mogelijkheid om een gezinsvriendelijke wandeling 
te maken (5 of 10 km) en met lekkere hapjes.
locatie Hoeve Cools, Medelaar 11
tijdstip wandeling vanaf 13 uur, kerstvuur vanaf 16 uur
prijs gratis
info Fons Christiaensen, T 03 384 36 85
een act. van Landelijke Gilde Halle, Sint-Antonius

zaterdag 22.12
tractorbar + optocht van verlichte tractors
locatie Kermisplein 13 (chirolokaal)
tijdstip van 17 tot 20.30 uur
prijs gratis
info secretariaat@dk.zoersel.be, T 03 2980 8 28 
een activiteit van ouderraad en personeel de 
Kiekeboes i.s.m. Landelijke gilde Zoersel

zondag 30.12
driekoningen- & oliebollentocht
Laat in deze feestperiode uw lichaam wat rusten 
met een goede wandeling van 5-10-18-20-25 km en 
klink tegelijkertijd op een goed nieuw wandeljaar.
locatie kantine FC Halle, Lotelingslaan
tijdstip vertrek tussen 8 en 15 uur
prijs € 1,5 (kinderen -12 jaar gratis, wel inschrijven)
info Jef Joosten, M 0477 27 93 11,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

avondwandeling naar een kerststal
7 km wandelen op zoek naar de stal en de drie 
koningen. Met huifk ar en muzikanten gaan we op 
stap naar een levende kerststal waar we bij aan-
komst genieten van een concert en drankje.
locatie kantine FC Halle, Lotelingslaan
tijdstip 19 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten, M 0477 27 93 11,
 jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

KERSTCONCERTEN

vrijdag 14.12
Canzoenia Kerstconcert 2018
Onder leiding van dirigent Ingrid Anthonissen bie-
den wij u een kerstprogramma samen met tenor 
Lars Piselé, koperensemble Christmas Brass, orga-
nist Jan Van Mol en pianist David Van Looveren.
locatie Sint-Pauluskerk, Westmalle
tijdstip 20 uur
prijs v.v.k. € 20, kassa € 22
info canzoenia@hotmail.com, www.canzoenia.be
een activiteit van Canzoenia

zaterdag 22.12
kerstconcert | Harmonie De Vrienden-
band & Cantemus Novum
Kerstconcert onder leiding van Erwin Pallemans 
met bekende kerstmelodieën en met bijzondere 
concertstukken voor harmonieorkest. Op zaterdag 
met optreden door het koor Cantemus Novum.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zondag 23.12
tijdstip zaterdag 20 uur
zondag 10.30 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12, Z-pas € 5, -12 jaar gratis
info Koninklijke Harmonie De Vriendenband,
M 0494 69 20 17, www.devriendenband.be,
info@devriendenband.be
een activiteit van K. H. De Vriendenband 

zondag 23.12
kerstconcert
Het oudste en grootste mannenkoor van Vlaande-
ren De Netezonen 1882 zingen traditioneel hun 6de 
en laatste Kerstconcert in de Sint Martinuskerk.
locatie Sint-Martinuskerk, Halle
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis toegangskaarten via de koorleden
info Richard Van Besauw,
richard.van.besauw@telenet.be
een activiteit van De Netezonen

KERSTSTALLEN

donderdag 6.12
Kerstgebeuren Zoersel
Uitgebeelde Zoerselse kerststal: het Kerstverhaal 
uitgebeeld en doorspekt met Zoerselse fi guren.
locatie kapelleke ‘O.L.V. Van Goeden Raad’ aan de 
Herentalsebn. (kruispunt Herentalsebaan/Uitweg)
andere data van 6.12 t.e.m. 6.01
info Leo Van Rossum, leovanrossum@yahoo.com

vrijdag 14.12
locatie Sint-Elisabethkerk
andere data van 14.12 t.e.m. 6.1
info Herman Van Hofstraeten, T 03 289 46 76

maandag 17.12
Halle
locatie Sint-Martinuskerk (enkel binnen)
andere data van 17.12 t.e.m. 7.1
tijdstip van 9 tot ongeveer 16 uur
info Marc De Maeseneer, M 0498 17 64 92

Sint-Antonius
locatie pastorij Sint-Antonius
andere data van 17.12 t.e.m. 6.1
info Maria Sebreghts, T 03 383 44 69

zaterdag 22.12
kerststal en kerstcafetaria
Bezoek deze kerststal met prachtige beelden en 
levende dieren. In zaal ‘Waterweg’ kunt u genieten 
van een pannenkoek en/of gebak, boterhammen 
met kaas, hesp of kop. Grotere groepen kunnen 
eventueel op voorhand reserveren.
locatie domein Bethaniën en zaal Waterweg (ge-
bouw 2 over parking ziekenhuis) A. Vesaliuslaan
andere data van 22.12 t.e.m. 6.01
(gesloten 24, 25 en 31.12 en 1.1.2019 )
tijdstip 11 tot 20 uur, op 6.1 tot 19 uur
info Irma Dingenen, T 03 289 37 44
een activiteit van t’ Pensioentje
Campus A.Z. Sint-Jozef - P.C. Bethanië

KERSTACTVITEITEN

maandag 17.12
kerstverhaal | door donker en duisternis
Geleide wandeling waarbij ronddwalende trollen 
en dieren u doorheen de Ijslandse sage van “Yula” 
de heks en haar 13 “Yule Lads” leiden (fantasie en 
zaklamp aangeraden).
locatie kapelleke ‘O.L.V. Van Goeden Raad’ aan de 
Herentalsebn. (kruispunt Herentalsebaan/Uitweg)
andere data t.e.m. 30.12 (uitgezonderd 22, 24 en 25.12)
tijdstip bijeenkomst aan Kapelleke om 18.30 uur
info Leo Van Rossum, leovanrossum@yahoo.com
een activiteit van Den Overkant

donderdag 20.12
Kerstnocturne
Kleine avondbraderij met animatie, winkels die 
langer open zijn en her en der kraampjes.
locatie langs de Handelslei
tijdstip van 18 tot 24 uur
info info@stantoniusbruist.be
een activiteit van Middenstand Sint-Antonius

vrijdag 21.12
kerstcafé Antoontje tvv warmste week
locatie kleuterschool Antoontje, Kerkplein Sint-An-
tonius
tijdstip van 15.30 tot 18 uur
info Gitta Adams, gitta_adams@msn.com
een activiteit van kleuterschool Antoontje

kerstmenu
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niet-leden € 9
deelname inclusief Bruegeltafel leden € 25,
niet-leden € 30
info reservering Bruegeltafel:
myriam.smits@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Halle, Sint-An-
tonius, Zoersel i.s.m. Davidsfonds Zandhoven

dinsdag 19.02
vlinders en libellen determineren
op foto’s
In groep bekijken we foto’s van vlinders en libellen, 
die we met behulp van veldgidsen op naam bren-
gen. Een kenner geeft uitleg hoe u de soorten kunt 
herkennen.
locatie oude Pastorij, Berckhovenstraat 11,
 Westmalle
tijdstip start 20 uur, einde ca. 22 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79,
wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

woensdag 20.02
sporen uit het verleden
Een vertelavond over de omgeving van de Water-
straat en Steynhoeve. Een bijzondere geschiedenis 
op de grens tussen Schilde en Sint-Antonius. Van 
heidegebied naar landbouw- en woongebied. 
Tussen vrede en oorlogen, Noormannen, tachtig-
jarige oorlog, 1914-’18 tot 1940-’45, die de omgeving 
teisterden. Een onwaarschijnlijke geschiedenis in 
bewogen tijden geïllustreerd met foto’s, historische 
wegenkaarten en humoristische gebeurtenissen!
locatie Chalet FC Alberta Schilde,
Raymond Delbekestraat, 229
tijdstip 20 uur
prijs € 5 met aanbieding van een drankje
info Roger Jordaens, T 03 288 49 86,
roger.jordaens@telenet.be
een activiteit van KWB Sint-Antonius

vrijdag 22.02
beelden uit Extramadura
Begin mei 2018 trokken natuurpunters door het 
mooie landschap van Extramadura in Spanje om 
te genieten van de fl ora en fauna. Hun ervaringen 
worden middels mooie beelden die avond onder de 
aandacht gebracht.
locatie cultureel centrum Sint Jozefl ei 26, West-
malle
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs € 5, 1 consumptie inbegrepen
info Bart Hellemans, M 0473 29 21 63, bart.helle-
mans@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

melgem; einde 18 uur
prijs kostendelend
info Valentijns Brems, M 0476 66 83 28,
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen,
in samenwerking met vogelwerkgroep

valentijnswandeling
| tussen Bos en Boer in Zoersel
Zoersel heeft twee gezichten: het machtige en 
statige Zoerselbos, een boeiend natuurreservaat in 
de echte zin van het woord en de rustige maar nij-
vere landbouwstreek tussen Drengel en Einhoven. 
Beiden zijn beschreven door Hendrik Conscience. 
De wandeling van 12 km toont deze beide kanten.
locatie zaal de Lindekring, Kapelstraat
tijdstip van 11 tot 13 uur
prijs € 5 pp
info en verplicht inschrijven voor 8.02,
T 03 2980 0 00, toerisme@zoersel.be,
www.toerismezoersel.be
een activiteit van Toerisme Zoersel

dinsdag 12.02
Voorstelling | Vergeet mij niet
Een lichtvoetige vertelling over een grootvader, een 
kleinzoon en de dementie die tussen beiden komt, 
prachtig vertolkt door Carry Goossens, Manu 
Jacobs, Ann De Winne
locatie: zaal De Populier, Polpulierenhoeve 22, 
Zandhoven
tijdstip 20 uur
prijs € 5, drankje inbegrepen
info en inschrijven info@zandhoven.be,
T 03 410 16 20
een activiteit van
Praatcafé dementie Dwaallicht

vrijdag 15.02
lezing door prof. Leen Huet
| Bruegel in zijn tijd, Bruegel in de 
Kempen
In haar lezing geeft Leen Huet een overzicht in 
vogelvlucht van het werk van Pieter Bruegel in 
prenten en schilderijen. Ze gaat in op de vraag 
of hij misschien een geus was, een opstandeling 
tegen de Spaanse koning en of zijn werk verborgen 
boodschappen bevatte. Ook behandelt ze de vraag 
of Pieter Bruegel echt naar boerenbruiloften in 
de Kempen kwam om inspiratie op te doen voor 
zijn bekendste schilderijen. En waar in de Kempen 
schoof hij dan aan? Waar Bruegel aanschoof weten 
we nog niet, maar wijzelf kunnen alvast, voor-
afgaand aan de lezing, aanschuiven aan een rijk 
gevulde Bruegeltafel.
 locatie parochiezaal Massenhoven, Kerkstraat 29
tijdstip Bruegeltafel 18.30 uur
lezing 20 uur
prijs deelname enkel lezing: leden € 6,

zaterdag 02.02
50 Shades of Winter
Popkoor Pop-it brengt, onder leiding van Hans 
Primusz en Steven Mintjens, een winterconcert 
met uiteenlopende, vrolijke wintersongs. Reis 
mee met het muzikaal programma, geniet van het 
enthousiasme van het zestigkoppig koor en vooral: 
zing uit volle borst mee!
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip om 15 uur en om 20 uur
prijs vvk € 12, kassa € 15
info en tickets via info@popkoorpopit.be
een activiteit van Popkoor Pop-it

donderdag 07.02
de wondere wereld van de
honingbijen
Bijenhouder Lode De Vos gaat in op volgende 
vragen: Zo’n honingbijenvolk, hoe zit dat echt in 
mekaar? Natuurlijk of ecologisch bijenhouden, wat 
houdt dat in en kan dat wel in deze huidige wereld? 
Welke zijn de problemen en welke zijn mogelijke 
oplossingen? De inleiding wordt gevolgd door een 
nagesprek met Wilfried Van den Langenbergh, 
ervaren Zoerselse imker.
locatie zaal dorpszicht 2, Dorp 54
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs leden Velt en de Veldstraat € 3, niet-leden € 8
info en inschrijven bij Leen Laenens,
leenlaenens@telenet.be, M 0478 20 19 93
een activiteit van Velt Voorkempen
in samenwerking met Samentuin De Veldstraat

vrijdag 08.02
papierslag
Dump uw oud papier in de containers.
De opbrengst van deze papierslag gaat naar de 
missionarissen
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data 9.02 en 10.02
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van
Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

zondag 10.02
ganzentocht Saeftinghe
Dit jaar gaan we naar Zeeland met eigen wagens. 
In de wijde omgeving van Saeftinghe blijft ganzen 
spotten het hoofddoel. Maar natuurlijk zoeken we 
ook ander moois op en misschien vinden we een 
specialleke in de buurt. Breng uw picknick mee.
locatie Vertrek Carpoolparking Den Haan Zoersel 
(9 uur) of Carpoolparking P&R Rond Punt Wommel-
gem (9.15 uur)
tijdstip start: 9 uur in Zoersel of 9.15 uur in Wom-


